
Referat	  fra	  Kredsbestyrelsesmødet	  den	  19.	  februar	  kl.	  17.30	  i	  
Jægerhuset	  Ålborg	  Willy	  Brandts	  Vej	  24,	  9220	  Ålborg.	  
	  
Afbud	  fra	  Kim,	  Lars	  og	  Henrik.	  
Deltagere:	  Per	  Henriksen,	  Regner	  Bæk,	  Lars	  Guldhammer,	  Per	  Seedorf,	  Ole	  Kiefert,	  
Leif	  Bach,	  Tage	  Espersen,	  Christian	  Nørgaard,	  Grethe	  Larsen	  Strauss.	  
	  
Referat	  jf.	  udsendte	  dagsorden:	  
	  
1.	  Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  referat.	  
	  
2.	  Repræsentant	  til	  brugergruppen	  i	  Vendsyssel.	  
Regner	  Bæk	  indtræder	  i	  brugergruppen	  med	  Poul	  Beith	  som	  suppleant.	  
	  
3.	  Evaluering	  af	  JKF	  årsmøderne.	  
Alle	  JKF	  årsmøder	  er	  nu	  afviklet	  og	  det	  har	  været	  gode	  møder	  med	  gode	  debatter	  
hvor	  folk	  har	  stillet	  åbne	  og	  interesserede	  spørgsmål.	  	  
Deltagerantallet	  svinger	  mellem	  15	  og	  26	  -‐	  ialt	  176	  deltagere	  samlet.	  Det	  kan	  være	  
en	  overvejelse	  at	  slå	  flere	  JKF-‐årsmøder	  sammen,	  således	  at	  det	  enkelte	  JKF	  holder	  
selve	  årsmødet	  for	  sig,	  men	  at	  fællesdelen	  med	  information	  og	  debat	  med	  HB	  og	  
Kredsformand	  afholdes	  i	  fælleslokale.	  Det	  vil	  for	  nogen	  betyde	  at	  man	  skal	  køre	  ud	  
af	  kommunen	  for	  at	  komme	  til	  årsmøde,	  men	  de	  steder	  det	  har	  været	  praktiseret,	  
har	  det	  hverken	  afspejlet	  sig	  i	  fremmødetallet	  eller	  i	  diskussionerne.	  
	  
4.	  Kredsmødet,	  indkomne	  forslag,	  se	  bilag.	  
Bestyrelsen	  drøftede	  forslaget	  og	  motiveringen	  herfor,	  ligesom	  bestyrelsen	  drøftede	  
muligheden	  for	  at	  fremkomme	  med	  ændringsforslag	  fra	  KB.	  
KB	  var	  enige	  om	  at	  stille	  forslag	  om	  at	  fjerne	  aldersgrænsen	  for	  såvel	  valg	  til	  KB	  som	  
HB.	  Per	  Henriksen	  kommer	  med	  ændringsforslag	  som	  sendes	  rundt	  til	  godkendelse.	  
KB	  bakker	  op	  om	  forslag	  1,	  hvor	  det	  angives	  at	  kandidater	  til	  K-‐formandsposten	  skal	  
indgives	  i	  januar	  før	  valget.	  
	  
Praktiske	  ting	  vedr.	  kredsårsmødet:	  
Kredsbestyrelsen	  mødes	  kl.	  7.45	  til	  kaffe.	  
Det	  oplyses	  at	  der	  til	  Kredsmødet	  deltager	  en	  fra	  DJ	  fra	  medlemsregistreringen,	  for	  
at	  svare	  på	  foreningernes	  henvendelser	  vedr.	  medlemsregistrering	  m.v.	  
	  
4.a.	  Jagtsti	  -‐	  Regnskab.	  
Det	  fremsendte	  budget	  drøftedes	  og	  bestyrelsen	  var	  enige	  om	  at	  fastholde	  at	  
budgettet	  skulle	  beskæres	  til	  det	  tidligere	  aftalte	  budget.	  Dette	  drøftedes	  på	  det	  
senere	  koordinatormøde.	  
	  
5.	  Mødestrategi	  fremover,	  herunder	  næste	  møde.	  
Fremover	  sigtes	  efter	  en	  bagkant	  på	  møderne	  der	  lyder	  kl.	  22.00.	  
Møde	  med	  de	  delegerede	  den	  6.	  juni	  -‐	  Tranum	  
Kredsbestyrelsesmøde	  6.	  maj	  -‐	  Knivholt,	  Frederikshavn.	  
	  
6.	  Kl.	  19.00	  mødes	  med	  koordinatorerne.	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  18.55.	  
Referat	  Grethe	  Larsen	  Strauss	  	  


